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Új termékek, képzések és eszközök vállalkozása fejlesztéséhez
Tekintse meg professzionális megoldásaink legújabb, 2021-es darabjait, és nézze meg, mi várható 2022-ben.

AZ ÖNTÖZÉS TELEPÍTÉSÉNEK ALAPJAI PROGRAM
Adja meg új alkalmazottaknak a szükséges önbizalmat ahhoz, 
hogy eredményeket érjenek el, és hozzájáruljanak vállalkozása 
növekedéséhez. Ezt az átfogó online Hunter University képzést 
díjmentesen biztosítjuk: 

• Bemutatja az öntözési rendszer sikeres telepítéséhez  
szükséges különböző alkatrészeket és technikákat 

• 11 saját ütemezés szerint megtekinthető videót tartalmaz,  
amelyek lehetőséget adnak a tanulóknak, hogy saját  
időbeosztásuk szerint tanuljanak

• A programot sikeresen befejező résztvevők 
oklevelet kapnak, amely tanúsítja a teljesítést

TUDÁSTÁR
Szerezzen hozzáférést a Tudástárhoz 2022 januárjában, és ismerje  
meg a Hunter termékeit, vegyen részt kihívásokban, válaszoljon 
egyszerű kvízkérdésekre, és szerezzen érméket a nyereményekért.  
A Tudástárban az alábbi lehetőségei vannak:

• Kivételes lehetőségekhez jut képességei fejlesztésére  
és tudása ellenőrzésére.

• Bónusz érméket szerezhet a Hunter képzésein való  
részvételével, bemutatók szervezésével és különleges 
termékpromóciók nyújtásával

• Értékes eszközökhöz és információkhoz juthat hozzá  
vállalkozása növeléséhez

AZ ÖNTÖZÉS TELEPÍTÉSÉNEK ALAPJAI PROGRAM

CENTRALUS™ SZOFTVERFRISSÍTÉSEK
Felhőalapú vezérlés és víztakarékossági funkciók engedélyezése az 
ICC2 és az ACC2 vezérlőkhöz. A frissített funkciók többek között: 

• Továbbfejlesztett ütemezés, mobilhálózati kapcsolat,  
valamint távvezérlési és kezelési lehetőségek 

• Rendkívül biztonságos hozzáférés a felhőhöz és  
térképalapú navigáció 

• Átfolyás érzékelés és jelentés 

• Riasztások és részletes öntözési jelentések  
mobil szöveges értesítésekkel
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HYDRAWISE™ SZOFTVERFRISSÍTÉSEK
Az iparágvezető Hydrawise platform legújabb fejlesztései  
többek között:

• Felfüggesztés dátum szerint funkció az öntözés kihagyásához 
egyes közelgő eseményeknél

• A Figyelőlista funkció segíti a telepítőket a legfontosabb 
ügyfeleik kezelésében

• Grow-In növekedési programfunkció rugalmas kezdési és  
befejezési dátumokkal az újonnan ültetett növényekhez

A HYDRAWISE HPC VEZÉRLŐ FEJLESZTÉSEI
A moduláris HPC vezérlő most minden eddiginél rugalmasabb,  
több körrel és egyszerű kétvezetékes képességekkel:

• A kompatibilis PCM-1600 modul gyors bővítést tesz lehetővé 
akár 23 hagyományos körre

• A PC-DM modul akár 32 kör vezérlését teszi lehetővé a  
népszerű EZ dekóderrendszer segítségével (legfeljebb 28  
kör, ha csak kétvezetékes)

X2™ VEZÉRLŐ WAND MODULLAL
Az X2 vezérlő telepítése az új beépített vezetékrekeszben 
mostantól egyszerűbb, amikor az elsődleges tápfeszültségre 
történő vezetékezés szükséges. A WAND modul mostantól 
Bluetooth technológiát használ az alábbi hasznos  
funkciók eléréséhez: 

• Bluetooth megosztás a Wi-Fi gyorsabb beállításához

• Átviheti az X2 vezérlő programozását a Hydrawise-ra

• A Rapid Programming™ technológia segítségével az  
X2 ütemezések másodpercek alatt átmásolhatók

• Bluetooth távvezérlés, amikor a Wi-Fi  
nem elérhető



© 2021 Hunter Industries™. A Hunter név, a Hunter logó és minden 
egyéb védjegy a Hunter Industries tulajdona, bejegyezve az Egyesült 
Államokban és más országokban. Kérjük, hasznosítsa újra. RC-001-BR HU VOL40 11/21

Honlap hunterindustries.com | Vevőszolgálat +1-760-752-6037 | Műszaki segítség +1-760-591-7383

Gene Smith, Elnök, tájöntözés és kültéri világítás

A vevőink legyenek egyre sikeresebbek, ez hajt bennünket. Minden munkánkat áthatja a fejlesztés és a 
tervezés iránti elkötelezettségünk. A küldetésünk, hogy a vevőinknek kivételes segítséget nyújtsunk és 
ezzel Önöket a jövőben is megőrizzük a Hunter-t használók családjában.

VEZETÉK NÉLKÜLI HC ÁRAMLÁSMÉRŐ
A Hydrawise platformmal való egyszerű integrációhoz tervezett 
vezeték nélküli HC áramlásmérő kommunikációs készlet:

• Maximalizálja az időre, az anyagra és a munkaerőre vonatkozó 
megtakarításokat minden új telepítési vagy felújítási projektnél

• Megbízható áramlási adatokat nyújt és vizet takarít meg, 
továbbá védi a tájat, ha aszfalt, beton vagy más kemény felület 
van útban

• Működik a Hydrawise-képes HC, Pro-HC, HPC,  
és HCC vezérlőkkel

ICC2 MOBILHÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI MODUL
Ez a modul nagyobb rugalmasságot biztosít az ICC2 vezérlők 
Centralus platformhoz való csatlakoztatásához. A legfőbb előnyök 
többek között:

• Mobilhálózati csatlakoztatási modul az ICC2 vezérlőkkel  
és a Centralus platformmal való használathoz

• Biztonságos, megbízható internetkapcsolat  
Wi-Fi vagy LAN nélkül

• Az előre telepített SIM-kártya gyors adataktiválást  
és kényelmes előfizetési opciókat kínál 

• Áramlásfigyelési képességek a felhőn keresztül  
a rendszerszintű áramlási sebességekhez, nagy 
vízmennyiség elfolyása esetén automatikus  
leállítással és riasztásokkal

NODE-BT BLUETOOTH® ELEMES VEZÉRLŐ
Az iparág legegyszerűbben programozható,elemes vezérlője 
mostantól több funkciót kínál a telepítők számára, amelyek 
egyszerűsítik a kezelést a helyszínen és azon kívül:

• Másolja és illessze be az ütemezéseket az egyik vezérlőről  
a másikra

• Az ütemezések offline megtekinthetők és szerkeszthetők

• Töltse le előre a firmware-frissítéseket, ha távoli területeken 
végzi a telepítést

• Vizuális öntözési naptár

A Bluetooth® szó, jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában 
álló bejegyzett védjegyek, és a Hunter Industries Corporation általi 
minden felhasználásuk engedélyhez kötött.


